
Valstoppers aanbrengen op Optima 92 

In de tijd dat de Optima HT, later 92, werd ontworpen waren valstoppers nog niet in beeld. 
De Optima was echter een zeer vooruitstrevend ontwerp. De vallen werden naar de kuip 
geleid. Verder werden er welgeteld 4 lieren op het kajuitdak geplaatst voor het hijsen van de 
zeilen, terwijl de vallen werden vastgezet op kikkers (figuur 1). Er was dus één lier en één 
kikker per val; grootzeilval, fokkenval, spinnakerval en de spinnakerboomval. 

Ik liep al enige tijd rond met het plan om valstoppers te plaatsen zoals dat op de huidige 
schepen gebruikelijk is. Dat is er dit jaar eindelijk van gekomen. In de oude situatie waren de 
lieren en kikkers vastgezet met bouten door het dak heen en aan de onderkant vastgezet 
met nette busmoertjes (figuur 2). Ik wilde dat patroon niet doorbreken en koos er voor om de 
bestaande gaten te gebruiken voor het vastzetten van RVS platen van 5 mm dik (zie o.a. 
figuur 3). 

Aan ieder kant werd een valstopper geplaatst op de plek waar eerst een lier stond. Eén van 
de lieren kwam op de plaats  waar eerst een clamcleat en een kikker stonden (figuur 4). 

Zoals het hier staat lijkt het eenvoudig, maar het maken van de RVS platen had nog de 
nodige voeten in de aarde. De platen heb ik besteld bij en bedrijf die ze voor mij op maat 
hebben gemaakt. Eerst heb ik gaten geboord en getapt, 6 gaten ter plaatse van de oude 
“binnen” lier voor het vastzetten van de RVS plaat en 4 gaten voor bevestiging van de 

Figuur 1 Oude situatie op kajuitdak Figuur 2 Oude situatie kajuit. 

Figuur 3 RVS plaat dik 5 mm Figuur 4 Nieuwe situatie 



viervoudige valstopper. Ter plaatse van de oorspronkelijke “buiten” lier heb ik 6 verzonken 
gaten geboord. De RVS plaat is hier vastgezet met de oorspronkelijke bouten waarmee de 
lier was gemonteerd. De vierkante platen voor de lieren zijn vastgezet met ieder 4 bouten die 
door de gaten steken waar oorspronkelijk een kikker en een clamcleat waren bevestigd. De 
lier is tenslotte vastgezet met 6 boutjes in de RVS plaat.  Na het bewerken heb ik de platen 
met steeds fijner schuurpapier geschuurd en tenslotte gepolijst om ze mooi glad te krijgen. 

Met name het tappen moet met het nodige geduld gedaan worden. RVS is behoorlijk taai. Bij 
mij zijn 3 tappen gesneuveld. 
Achterafgezien zou een enkele vierkante plaat onder de valstopper ook voldoende zijn 
geweest. De plaat zou dan met 6 bouten vastgezet zijn, dat is ruim voldoende sterk omdat 
de valstopper met 4 bouten op de plaat vast zit. Al met al ben ik tevreden met het 
eindresultaat. Deze zomer heb ik al veel profijt gehad van de valstoppers. 
 
Fred Neve, Optima HT “Frigga”. 
 
Benodigdheden: 

1. 2x Valstoppers, 3 of 4-voudig. 
2. 2x RVS plaat 200 x 150 mm, dik 5 mm. 
3. 2x RVS plaat 300 x 150 mm volgens schets, dik 5mm. 
4. Diversen RVS M6 boutjes. 

De platen heb ik via mijn bedrijf gekocht bij Modelstaal BV, Kommiezenlaan 29, 3125 AM  
Schiedam, www.modelstaal.nl, kosten € 165,00. Maar er zijn meer bedrijven waar dit soort 
platen zijn te verkrijgen (even Googelen). De valstoppers kosten € 205,60 (Dekker) per stuk. 
Één set heb ik echter enige jaren terug goedkoop bij Dehler Zaandam gekocht (zo lang ben 
ik al over dit project aan het denken). De boutjes kosten enkele tientjes. 
 
Gereedschap: 

1. Boormachine. 
2. Dremel. 
3. Boortjes 5 mm t.b.v. RVS. 
4. Tap M6. 
5. Verzinkboor 
6. Schuurpapier. 

Figuur 5  Bezig met tappen. Figuur 6 Eindresultaat. 


